
Localização

+ Um vilarejo antes de ser um Resort. A joia intocada da Saboia, rodeada por picos
imaculados, Val d'Isère manteve o charme de um vilarejo autêntico com sua igreja do
século 16 e seus antigos chalés de pedra, madeira e ardósia.

+ No que diz respeito ao esqui, esqui alpino tradicional, esqui cross-country e
snowboard, aprecie as pistas técnicas em um cenário de tirar o fôlego ideal para
amantes das montanhas! Um Resort de campeões, ele recebe competições
internacionais anualmente.

+ Val d'Isère também é sinônimo de elegância e prestígio. Hotéis e butiques de luxo se
destacam em uma cena gastronômica três estrelas.

+ Val d'Isère é um destino gastronômico e representante típico da
Saboia, sempre prezando pelo requinte!

+ Dois restaurantes estrelados: um no hotel 5 estrelas Les Barmes
de l'Ours, outro no coração da antiga aldeia de Fornet.

+ Os amantes da culinária da Saboia podem se sentar para comer a
uma das muitas mesas da vila ou nas encostas que fazem de Val
d'Isère um destino gourmet.

+ Val d'Isère é um resort sofisticado e festivo. À noite, o centro da vila e a
neve recebem uma decoração mágica ideal para passeios, incluindo
inúmeros fogos de artifício, descidas com tochas e entretenimento para
todas as idades.

+ Patinação no gelo ao ar livre, visita à fazenda, corridas de trenó, cinema,
trenós puxados por cães — são intermináveis opções para surpreender os
mais jovens.

+ Os adolescentes podem desfrutar de uma das áreas mais bonitas para se
superarem e aprimorarem suas habilidades no esqui.

Destino

Val d'Isère fica no final do Vale da Tarentaise, na entrada do 

Parque Nacional de Vanoise

Como chegar

Dos aeroportos

internacionais:

o Genebra: 3h

o Lyon: 3h

o Chambéry: 2h

Da estação ferroviária

de Bourg Saint Maurice:

40 min

+ O resort é composto por diversos vilarejos, e o Club Med fica em um dos
mais luxuosos: La Legettaz.

+ O Club Med fica nas encostas e a 20 minutos a pé do centro. Um ônibus de
traslado gratuito parte a cada 15 minutos.

+ GMs podem chegar ao Resort em seus esquis, pois ele fica no sopé das
encostas. Dessa forma, você pode aproveitar a descida até o último minuto!

O mais chique, autêntico e
esportivo Resort nos Alpes

Um destino 
para famílias Gastronomia



Destino

Uma área de esqui de 300 km entre Val d'Isère e Tignes

159 pistas para todos os níveis (iniciantes a especialistas)

+ A área é frequentemente chamada de a
"área de esqui mais bonita do mundo".

+ Do resort aos cumes, o lugar oferece
passeios suntuosos em uma variedade de
paisagens: aldeias, pinheiros, cordilheiras,
geleiras...

+ La Face de Bellevarde é uma pista
imperdível em Val d'Isère — a menos que
haja uma competição em andamento! Essa
pista preta e muito técnica promete uma
descida vertiginosa.

+ A área de esqui Val d'Isère tem 150 km de
pistas. Assim que a ligação entre Tignes e Val
d'Isère estiver aberta, os esquiadores
poderão desfrutar de 300 km de pistas.

+ Altitude mín.: 1.550m

+ Altitude máx.: 3.456m

A área de esqui mais bonita

Bellevarde
La Face de

do mundo



Geral

Restaurantes e Bares
Uma nova definição de luxo

Esportes e atividades

Resort
Quartos

DELUXE
A partir de 

25m2

SUÍTE
43m2 –
60m2

Do Club Med para Val d'Isère

+ O Club Med fica no coração do vilarejo de La
Legettaz

+ 15 minutos a pé do centro do resort à noite / 20
minutos de carro

+ Ônibus de traslado gratuito com uma parada em
frente ao Resort, direto para o centro

+ O Resort tem um estacionamento coberto pago

+ 216 quartos, uma das menores capacidades do
Club Med nos Alpes

+ 70% quartos da categoria família

+ 100% dos quartos com varanda

+ 100% Deluxe e Suítes

+ 30 suítes com serviços adicionais

+ Quartos de alto conforto 100% Deluxe

+ Grande piscina coberta de 17x7m

+ Um spa de uma prestigiada marca com cabines
individuais e duplas, área de relaxamento e banho
turco

+ Uma escola de Yoga by Heberson com um programa de 
bem-estar completo na forma de sessões exclusivas
para grupos pequenos

+ Uma atmosfera musical redesenhada com um 
programa de música ao vivo de alta qualidade e 
músicos profissionais

+ Uma mesa requintada com a criação do restaurante de 
especialidades Les Millésimes com foco na descoberta
do vinho

+ Serviço de babá (à la carte)

+ Mini Club Med: 4 a 10 anos

+ Junior Club Med: 11 a 17 anos

+ Bunny Hill (pista para iniciantes)

Esqui e snowboard

+ Aulas de esqui para todos os níveis a partir
dos 4 anos: iniciantes a especialistas

+ Aulas de snowboard para todos os níveis a 
partir dos 12 anos

+ Uma bunny hill para crianças

Ao ar livre

+ Introdução a passeios de esqui em áreas remotas para

especialistas Classe 4

+ Escola de escaladas

+ À la carte: instrutores particulares, parapente, trenós

puxados por cães, fat bikes, esqui cross-country, etc.

Espaços fechados

+ Sala de cardio-training

+ Estúdio de yoga, Escola de Yoga by 

Heberson

+ Oferta de fitness digital

+ Um dos resorts mais luxuosos

nos Alpes

+ Experiência criada para uma

exigente clientela internacional

+ Lotação reduzida e, portanto, 

baixa densidade de GMs

+ A melhor mesa Club Med dos 

Alpes

+ 1 equipe para 2 GMs

+ Serviço de concierge

+ Café da manhã no quarto para suítes

+ Serviço de quarto o dia todo

+ Transfers particulares, wi-fi premium, 

check-in antecipado e check-out tardio

+ Uma atmosfera sublime com uma

grande variedade de climas

+ Apresentações de artistas profissionais

Serviços
para famílias

Restaurante principal - “Le Bellevarde”

O Le Bellevarde tem 3 espaços temáticos baseados nos elementos

arquitetônicos distintos dos chalés Val d'Isère: lárices, lajes e 

pedra.

Restaurante especializado - “Les Millésimes”

Pensado como um refúgio no alto da montanha e aberto das 13h 

às 23h, o Les Millésimes oferece almoço tardio, hora do chá ao

estilo inglês com doces e bolos caseiros, e um jantar de 5 pratos

acompanhados por vinhos.

« Experimente um lendário Resort de montanha »

Uma verdadeira
experiência de bem-estar

Lounge bar dinâmico - “La Légende”

A atmosfera é ao mesmo tempo sofisticada e descontraída. A 

decoração do espaço é uma homenagem à história e aos

campeões do Resort. O palco está situado no meio do grande

salão.

Terraço principal

Bar efêmero, estúdio de ioga, terraço voltado para o sul com vista 

para os cumes para, dependendo da hora do dia, refletir ou

festejar.



Um passeio sofisticado pela vila

Yoga exclusivaEsqui inesquecível

Uma aventura para o paladar

Resort



+ Qtde de quartos: 30

+ S2+, OCC 2: 49m2

+ S4+, OCC 4: 60m2

+ S4, OCC 4: 43 a 49m2

Acomodações 100% Exclusive Collection

QUARTO DELUXE

SUÍTES

+ Qtde de quartos:186

+ A2+, OCC 2: 25m2

+ A3 +, OCC 3 (2 adultos + 1 criança até 11 anos): 28 a 35m2

+ A4+, OCC 4: 37 a 45m2

LEMBRAR:

A3 +

A2 +

+ De 2 C2 existentes => 1 A3 +

+ O A3 + é composto por uma área de dormir e uma

área de estar e/ou quarto infantil.

+ Todas as acomodações Deluxe são novas.

LEMBRAR:

+ Remodelação das suítes na atual área Exclusive 

Collection

+ Criação de 5 novas suítes

Resort

TIPO DE QUARTO CÓDIGO NQ OCUPAÇÃO SUPERFÍCIE (m2)
Suíte S2 + 18 X X 49

Suíte Família S4+ 6 X X X X 60

Suíte Júnior Família S4 5 X X X X 43-49

Suíte Família - Acessibilidade para mobilidade reduzida H4S 1 X X X X 70

Quarto Deluxe - Varanda A2 + 31 X X 25

Quartos Deluxe Comunicantes - Varanda A2+A2+ 30 X X X X 25 + 25

Quarto Família Deluxe - Varanda A3 + 75 X X 11 28-37

Quarto Família Júnior Deluxe - Varanda A4 + 15 X X 17 17 37-45

Quarto Família Deluxe - Acessibilidade para

mobilidade reduzida, Varanda H3A + 4 X X 11 35

Quarto Júnior Família Deluxe - Acessibilidade para 

mobilidade reduzida, Varanda H4A + 1 X X 17 17 45

TOTAL 216


